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Jaarverslag 

Deze foto is afgelopen jaar tijdens 

een reis door Armenië gemaakt in de 

oude rotskerk van Geghard. Voor ons 

is het beeld van het kind dat, met 

hulp van de vader, het kaarsje 

aansteekt een beeld van Mission 

Possible.  

We willen als Mission Possible de 

kinderen die in moeilijke 

omstandigheden zitten optillen. Om 

hen zo te helpen het Licht te vinden 

en hun eigen licht daaraan aan te 

steken.  
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Voorwoord van de voorzitter 
 

Op het moment dat ik dit schrijf is er allerwege aandacht voor hoe Rusland zich voorbereidt op oorlog met 

Oekraïne. Elke verplaatsing van militaire voertuigen of troepenbeweging aan de grens wordt nauwlettend 

gevolgd en verslagen. Dat horen we in het Westen van Rusland. Het verhaal van bijvoorbeeld Diana sneeuwt 

daarin totaal onder. Mensen van Mission Possible ontmoette Diana alweer lang geleden. Diana, een meisje 

van de straat. 

 

Diana 

Diana raakte zwanger. Na de geboorte van haar zoon verhuisde Diana van de straat naar het kleine 

appartementje van de vader van het kind. Daarna kreeg Diana nog een dochtertje. Er was veel armoede in 

het gezin. Toen haar dochter drie jaar oud was, verdronk ze in een waterput op het erf van het huis. Een paar 

jaar later kreeg Diana nog een dochter. Toen stierf de vader van de kinderen aan aids en bleef Diana alleen 

met haar kinderen achter. Ze belde regelmatig de mensen van Mission Possible en vroeg om gebed en steun 

omdat ze niet genoeg geld had voor het levensonderhoud van haar gezin.  

 

Mission Possible hielp waar kon. Dat is geen wereldnieuws. Wel nieuws uit de wereld waarin Mission Possible 

mensen in heel kwetsbare situaties ontmoet..., ziet… én helpt. Vorig jaar ontmoette Diana een man die de 

zorg voor Diana op zich nam en met haar trouwde. Als Diana terugblikt is ze zo dankbaar voor de hulp die 

ze kreeg. In het grote Rusland is dit slechts één voorbeeld van de vele mensen die Mission Possible nieuwe 

hoop mocht geven.  

 

Rusland 

Als we spreken over de hulp die Mission Possible in Rusland en andere voormalige Sovjetstaten biedt kan 

het zo maar zijn dat mensen een drempel over moeten. Hulp bieden aan Rusland? Het land dat de wereld 

(dicht)bij een oorlog brengt? Maar Mission Possible ziet achter de genadeloze Vladimir Vladimirovich Putin 

de verslaafde tienermoeder..., ziet Anna uit Jekaterinaburg die, verslaafd aan alcohol, op straat leefde en kon 

worden opgevangen en afkicken. We zien de kinderen die naar onze opvangcentra komen en eten krijgen, 

worden gewassen en mogen spelen.   

 

Niets is wat het lijkt 

Het is goed te beseffen dat wij – westerlingen – haast geen idee hebben van de grote cultuurverschillen met 

Rusland. In Rusland leeft je bij de dag want de volstrekt onvoorspelbare situatie van morgen maakt plannen 

zinloos. Morgen kan (en meestal is dat ook zo) alles anders zijn. Wij westerlingen kunnen daar moeilijk mee 

omgaan. Wij plannen en zijn van lange termijnoplossingen. Dit en vele andere zaken maken Rusland tot een 

complex land. Ik zeg het vaak: ‘niets is wat het lijkt’. Simpele stereotypen voldoen niet en een eenvoudig 

schema van ‘goed en kwaad’ doet mensen geen recht. Rusland is een land met grote tegenstellingen en 

tegenstrijdigheden. Puissante rijkdom en bittere, bittere armoede... het is er allebei. De 

alomtegenwoordigheid van de Russische staat en de veelal vergaande bemoeienis van de staat met de 

levens van mensen; er is hoegenaamd geen ruimte voor onafhankelijk denken of doen. Dit is voor ons 

nauwelijks voorstelbaar. Een land waarbij overal iets triests..., een sfeer van verdriet..., van zwaarmoedigheid 

hangt. Het lukt Mission Possible al jaren om in die buitengewoon complexe werkelijkheid veel kwetsbare 

mensen, moeders, kinderen zonder toekomst te helpen en hoop te geven. U treft daarvan vele voorbeelden 

op onze website: www.missionposslble.nl  

 

Gerande 

In het verslagjaar verwelkomden we Gerande als adjunct-directeur. Door haar komst wordt onze directeur 

ontlast en de continuïteit beter gewaarborgd; daarnaast kan er meer tijd en aandacht worden besteed aan 

fondsenwerving onder bijvoorbeeld bedrijven, fondsen en stichtingen. Ook biedt haar komst meer 

mogelijkheden voor een steviger verbinding met de (trouwe) achterban van Mission Possible; er is nu 
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regelmatiger telefonisch contact en de berichtgeving via email is veel persoonlijker geworden. Verder is het 

nu mogelijk om meer samen te werken met kantoren van Mission Possible in Finland en Amerika en 

gezamenlijk campagnes te ontwikkelen op voor sociale media en fondsenwerving. 

 

Gerichte fondswerfacties 

In 2021 zijn we gestart met meer campagne gerichte fondsenwervingsacties. Bijvoorbeeld ‘Terug naar School’ 

(schoolspullen voor kinderen in opvang) en ‘Warme Winter’ (kleding, schoeisel en voedsel voor gezinnen). 

Het is de bedoeling dat we dit soort campagnes jaarlijks herhalen.  

 

Corona 

In het afgelopen jaar was reizen naar Rusland, vanwege corona, niet mogelijk; begin 2022 kon dat gelukkig 

weer wel konden onze directeur en adjunct-directeur na bijna 2 jaar weer op bezoek bij de projecten. Helaas 

zijn we ingehaald door de realiteit van de oorlog in Oekraïne en zijn geplande reizen naar Rusland 

uitgesteld. 

 

De afgelopen tijd hebben ook de projecten van Mission Possible ernstig te lijden gehad van corona. Gelukkig 

konden we hulp snel toesnijden op de acute vraag. Zo konden we schoolgaande kinderen en studenten 

vanuit de dorpen rondom Odessa helpen. Zij konden vanwege de lockdown niet naar Odessa voor werk of 

school. De scholen gaven weliswaar online les, maar de kinderen die Mission Possible hielp hadden niet de 

middelen om die lessen te kunnen volgen. Mission Possible zorgde voor internettoegang, voor 

lesondersteuning en leermiddelen, voor extra voedsel en hygiëne producten. 

 

Mission Possible heeft veel last gehad van de wereldwijde corona pandemie. Het beperkte zeer in het 

bezoeken en ondersteunen van projecten. Het verdient een groot compliment dat onze directeur Bert 

Dokter en de adjunct-directeur Gerande Sikkema toch kans hebben gezien het werk door te laten gaan. 

 

Artsakh 

In het verslagjaar waren de gevolgen van het conflict in de Armeense grensregio met Azerbeidzjan nog 

volop aanwezig. Mission Possible was direct na het uitbreken van het conflict om de Armeense enclave in 

Azerbeidzjan Artsakh (voorheen heette dat Nagorno-Karabach) ter plaatse om de vluchtelingen te 

ondersteunen en hulp te bieden. Via een uitgebreid noodhulpprogramma – medegefinancierd door EO-

Metterdaad – konden vele vluchtelingen worden voorzien van eten, kleding, brandhout, hygiëne producten 

en beddengoed. Meer dan 200 gezinnen zijn incidenteel ondersteund en 70 gezinnen gedurende 1 jaar. 

Samen met onze partnerorganisatie AMAA renoveerden we woningen en appartementen in Artsakh.  

In het verslagjaar mochten Beerd van de Berg, lid van het bestuur en ik als voorzitter de conflictregio in 

Armenië bezoeken en konden we ons persoonlijk op de hoogte stellen van de impact van de hulp die 

Mission Possible heeft gegeven en nog geeft.  

 

We werden speciaal onthaald door de burgemeester van Ranchspar, het dorp waar veel vluchtelingen 

werden opgevangen. De burgemeester putte zich uit in het uiten van dankbaarheid. Geweldig om de impact 

van de geboden hulp met eigen ogen te mogen zien.  

 

Ijevan 

Tijdens deze trip bezochten we onder andere de naschoolse opvang in Ijevan; het jaar voorafgaand aan het 

verslagjaar is daar een stevige verbouwing geweest (met steun van Mission Possible) en wij konden daarvan 

het resultaat nu bewonderen. Het is niet alleen erg mooi geworden, maar het heeft ook geleid tot een forse 

uitbreiding van het aantal kinderen dat van de naschoolse opvang gebruik kan maken. De lokale pastor 

Albert onthaalde ons op een typisch Armeense maaltijd en deelde met ons de ervaringen van de laatste tijd.  
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Sommigen van ons bezochten nog enkele gezinnen waarvan de kinderen in de naschoolse opvang kwamen. 

Zij die deze gezinnen voor het eerst bezochten waren dagen ontdaan van de bittere armoede die ze 

aantroffen en zo dankbaar voor de impact van de hulp die Mission Possible deze gezinnen kon geven. 

 

Berd 

Tijdens onze trip door Armenië bezochten we ook het dorpje Berd waar Mission Possible, samen met de 

partnerorganisatie AMAA een nieuw gebouw realiseert voor naschoolse opvang. Dat werk had als gevolg 

van het conflict met Azerbeidzjan stilgelegen, maar de werkzaamheden waren tijdens ons bezoek weer 

hervat. Wel moest – als gevolg van het conflict – het bouwplan worden gewijzigd omdat er nu ook een 

schuilkelder onder het gebouw moest worden gerealiseerd. 

 

Cheese Up 

In september van 2021 kon in Armenië een start worden gemaakt met het hulpprogramma ‘Cheese Up’, een 

ambitieus project waarbij de hele zuivelketen, van boerderij tot markt, wordt ontwikkeld en verduurzaamd. In 

dit project werkt Mission Possible samen met de organisaties COAF (Children of Armenia Charitable Fund), 

AMAA (Armenian Missionary Association) en CARD (Center for Agribusiness & Rural Development). Daarbij 

richt Mission Possible zich heel specifiek op gezinnen die door de oorlog met Azerbeidzjan zijn getroffen. 

 

Sterke en trouwe achterban 

We voelen ons gezegend met een trouwe en groeiende achterban die de baten met bijna € 50.000,- liet 

toenemen. Naast deze toename van de mogelijkheden om hulp te bieden is deze groei van de giftenstroom 

ook voor directie en bestuur een enorme bemoediging. Echt heel erg bedankt daarvoor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leen van Dijke. 
 
Bestuursvoorzitter Mission Possible Nederland  
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Wie zijn we? 
 

Mission Possible is een hulpverleningsorganisatie die zich met name richt op jonge vrouwen die verslaafd 

zijn of slachtoffer zijn van huiselijk geweld, kinderen en jeugd uit probleemgezinnen in landen uit 

(invloedsfeer van) de voormalige Sovjet-Unie staten. Dit doen we van vanuit christelijke bewogenheid, 

zonder onderscheid naar afkomst, godsdienst, seksuele geaardheid of wat ook maar; dit in navolging van de 

opdracht van Jezus, zoals dat beschreven staat in Mattheüs 25:35-40. 

 

``Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een 

vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik 

zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. `` 

 

De hulpverlening bestaat uit het geven van psychologische, materiële en juridische hulp aan 

probleemgezinnen en het ondersteunen van deze gezinnen in het opvoeden van hun kinderen, zodat de 

risicokinderen, als ze de volwassenheid hebben bereikt, een volwaardig leven kunnen leiden. 

 

Mission Possible werkt met vijf zusterorganisaties in West-Europa (Finland, Zweden, Engeland, Nederland) en 

Amerika en dertien lokaal verankerde organisaties in Oost-Europa (Rusland, Oekraine, Bulgarije, Albanië & 

Armenië). Dit geheel wordt gecoördineerd door de president van Mission Possible Internationaal. 

De stichting is opgericht in 1974 in Amerika met als doel het ondersteunen en stichten van kerken en 

distributie van christelijke literatuur in de toenmalige Sovjet-Unie. In de jaren negentig, na de val van de 

Sovjet-Unie, kwam de nadruk van het werk meer te liggen op de hulp aan straatkinderen. 

 

In 1995 werden in Moskou de eerste activiteiten (straatpatrouille en opvang straatkinderen) gerealiseerd. 

Basis van het werk waren kleinschalige, particuliere, initiatieven die financiële hulp en ondersteuning konden 

gebruiken. 

Al gauw werd het werk professioneler en uitgebreid naar andere steden zoals St. Petersburg, Krasnoyarsk, 

Odessa, Jekaterinaburg, Oefa en Asbest. De nadruk van het werk kwam meer te liggen op het voorkomen 

van de problematiek. Met name armoede, huiselijke geweld & gebrek aan opleiding zijn factoren waardoor 

kinderen op straat terechtkomen. Door preventie en voorlichting, maar ook door hulp aan 

probleemgezinnen, willen we voorkomen dat situaties escaleren. De afgelopen jaren mochten we zien dat 

deze aanpak succesvol is. Inmiddels is het werk dan ook uitgebreid. We werken nu ook in Bogotol (hulp aan 

gezinnen om uit de armoede te komen), Omsk (vrouwenopvanghuis), Zlatoust (naschoolse opvang) en 

Tsjeljabinsk (vrouwenopvanghuis kleinschalig). Naar de toekomst toe willen we, middels deze bewezen 

aanpak, de huidige programma’s ondersteunen, verder verzelfstandigen en nieuwe projecten opzetten. 

Daarnaast willen we de opgedane kennis delen met andere, lokale, hulpverleningsorganisaties om hen tot 

zegen te zijn en zoveel mogelijk kinderen een toekomst vol van hoop bieden. 

 

Mission Possible heeft de ANBI status en is aangemerkt als Erkend goed doel. Dat houdt in dat Mission 

Possible zich houdt aan de regels die gelden voor erkenning door het onafhankelijke Centraal Bureau 

Fondsenwerving (CBF)  
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Ons DNA 
 

Mission Possible Nederland heeft haar wortels in Noord-Nederland. Daar waar geleefd wordt te midden van 

de elementen en bovenop de klei. Deze mentaliteit zit diep in de genen van onze organisatie. 

 

Relationeel 

Net als klei zijn we samenhangend. We hebben veel contacten, nationaal en internationaal en werken samen  

met fondsenwervende zusterorganisaties in ons focusgebied: landen uit (invloedsfeer van) de voormalige 

Sovjet-Unie staten. We streven naar gelijkwaardige en respectvolle relaties tussen de donor- en de 

projectorganisaties. In Nederland willen we onze achterban zo rechtstreeks mogelijk betrekken bij de 

werkzaamheden, bijvoorbeeld door hen uit te nodigen zo dichtbij als mogelijk is betrokken te zijn. Daar kan 

het bezoeken van projecten, eventueel samen met mensen uit onze achterban, een goede manier voor zijn. 

Daarnaast is het in toenemende mate mogelijk om donateurs rechtstreeks aan projecten te koppelen. 

 

We zijn bekend met tegenwind en geven niet zomaar op. Voordat we een partnerrelatie met een lokale 

organisatie aangaan doen we grondig onderzoek en werken we eerst op een tijdelijke basis samen. Als we 

dan na twee jaar een langdurige relatie met de lokale partner aangaan, weten we waar we voor staan. Zo 

willen we ook omgaan met onze relaties in Nederland. We zijn actief op zoek naar nieuwe relaties in 

Nederland die passen bij onze organisatie en zetten daarin in op een langdurige verbinding. 

 

Professioneel 

Mission Possible Nederland heeft haar wortels in Noord-Nederland. Daar waar geleefd wordt te midden van 

de elementen en bovenop de klei. Deze mentaliteit zit diep in de genen van onze organisatie. 

Professioneel 

Net als klei hebben we veerkracht. Dingen gaan niet altijd zoals gepland en dan kunnen we schakelen. We 

geloven niet dat het leven maakbaar is. Daarnaast gebeuren de mooiste dingen als je niet alles vastzet in te 

starre beleidsplannen met weinig mogelijkheden tot persoonlijk initiatief. We zijn bewust een lichte en 

wendbare organisatie met weinig medewerkers in Nederland. We willen dat de mensen in de projecten, de 

medewerkers en de participanten, tot bloei komen. Klei is ook vruchtbaar. Daarom stimuleren we 

professionaliteit en opleidingskansen voor medewerkers. We zorgen voor een lerend klimaat en 

ondersteunen daar waar we kunnen. We blijven zoeken naar manieren om elke partner te laten groeien 

binnen de mogelijkheden die er zijn. Daarbij zorgen we ervoor dat we zelf gevoed blijven. 

 

Afhankelijk 

Groei komt van God. Wij mogen zaaien, maar Hij zorgt voor de groei en op de juiste tijd voor de oogst. We 

willen ons dagelijks afhankelijk weten van Hem. Dit is de basis van ons werk. Hij is onze Vader, en Hij zal Zijn 

Koninkrijk laten groeien door het werk van mensen. Door ons leven in Zijn dienst te stellen verlangen we te 

leven en te werken zoals de Bijbel ons dat voorhoudt. Als we vruchten op ons werk zien, zijn we allereerst 

Hem dankbaar; wij weten ons voor dat wat we doen altijd afhankelijkheid van Hem. 

 

No nonsense 

Nee, we zijn niet stug. Wel eerlijk, open en direct. We zijn trouw aan onze missie. Daarin sluiten we niemand 

buiten. We komen onze afspraken na. Geld gedoneerd aan specifieke activiteiten zullen voor 100% ten 

goede komen aan de projecten. Zonder inhouden van kantoor assessments. Want dat kantoor, dat hebben 
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we niet. We werken vanuit huis. Dat scheelt heel veel in onze kosten. En daar smaakt de koffie en thee wel 

net zo lekker. 

 

Bij het verlenen van hulp maken we geen onderscheid tussen afkomst, geloof of politieke overtuiging. We 

hebben respect voor de normen en waarden en houden sterk rekening met de persoonlijke omstandigheden 

van degene die hulp behoeft. 
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Wat doen we? 
 

Om vorm te geven aan onze missie worden verschillende programma’s uitgevoerd. We werken op thema’s 

als armoede, verwaarlozing, huiselijk geweld en verslaving. We hebben met name een focus op kinderen en 

vrouwen aan de onderkant van de samenleving. Ons werk is erop gericht om deze gezinnen te 

ondersteunen en bij elkaar te houden. De programma’s zijn in drie categoriën onder te brengen. We sluiten 

met onze programma’s aan op de duurzame ontwikkelingsdoelen, de SDG’s.  

 

Preventie 

✓ Kraampakketten verstrekken (Babybox) 

✓ Vakantiekampen  

✓ Dagprogramma’s met sport en spel 

✓ Youth Acadamie 

 

Structurele hulp 

✓ Huisbezoeken aan probleemgezinnen 

✓ Faciliteren gespreksgroepen rondom opvoedingsthema’s 

✓ Naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding 

✓ Ondersteuning lokale diaconale kerkactiviteiten 

✓ Lees- en schrijfonderwijs 

✓ Vaktrainingen 

✓ Rehabilitatiehuis voor moeders en en hun kinderen  

 

Acute hulp  

✓ Uitdelen van kleding en voedsel  

✓ Vluchtelingenhulp Armenie/Artsakh (2021)  

✓ Noodopvang moeder en hun kinderen en voor kinderen zonder ouders  
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Waar werken we? 

 
Rusland 

Asbest: Opvangtehuis-rehabilitatie centrum voor moeders en hun kind(eren); veelal slachtoffers van huiselijk 

geweld en/of alcohol en drugsverslaafd.  

Bogotol: Opvang moeders en kinderen, ondersteuning probleemgezinnen. 

Jekaterinaburg: Opvangtehuis voor kinderen, opvangtehuis voor moeders en hun kind(eren), ondersteuning 

probleemgezinnen. 

Krasnoyarsk: Dagopvang voor kinderen en ondersteuning probleemgezinnen. 

St. Petersburg: Opvang en ondersteuning probleemgezinnen. 

Tsjeljabinsk: Opvangtehuis voor moeders en kinderen; veelal slachtoffers van huiselijk geweld. 

Oefa: Opvangtehuis voor moeders en kinderen, ondersteuning probleemgezinnen. 

Omsk: Opvangtehuis voor moeders en kinderen, ondersteuning probleemgezinnen. 

Zlatoust: Dagopvang van kinderen en ondersteuning probleemgezinnen. 

 

Oekraïne 

Odessa: Opvangtehuis voor kinderen; dagprogramma voor kinderen uit probleemgezinnen uit dorpen in 

Odessa regio. 

 

Bulgarije 

Verschillende plaatsen: Gaarkeukens, lees- en schrijfonderwijs, vaktrainingen voor Roma-jeugd. 

Opvangprogramma voor vrouwen die slachtoffer zijn van (huiselijk) geweld. 

 

Albanië 

Bathore: Dagcentrum met activiteiten voor kinderen en gezin 

 

Armenië 

Ijevan: Buitenschoolse opvang voor kinderen uit probleemgezinnen. 

Artsakh 

Azkeran: Buitenschoolse opvang voor kinderen uit probleemgezinnen. 
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Organisatie Mission Possible Nederland  
Als organisatievorm is gekozen voor een stichting met bestuur volgens de richtlijnen van Centraal Bureau 

Fondsenwerving (CBF). Per 6 oktober 2010, vanaf oprichtingsdatum, heeft de Belastingdienst Mission 

Possible Nederland aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Met ingang van 1 

december 2015 is het CBF-certificaat voor kleine doelen toegekend aan Mission Possible Nederland. Dit 

certificaat is m.i.v. 1 juli 2016 vervangen door het keurmerk “Erkend Goed Doel”. 

 

Huidige bestuurssamenstelling 

Voorzitter: Leen van Dijke is oud-fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Na zijn vertrek 

uit het Parlement is hij 10 jaar lid van de concernstaf van VolkerWessels (Public Affairs) geweest. Nu is hij 

voorzitter van Stroomversnelling, voorzitter van het Strategic Committee van het Nationaal Energie 

Bespaarfonds (NET) en werkt hij als zelfstandig adviseur (Public Affairs). In de tijd dat hij Kamerlid was (1994-

2003) bezocht hij enkele malen projecten van Mission Possible in Rusland. Leen van Dijke is bestuurslid sinds 

6 juni 2011. 

 

Penningmeester: Teko Boeringa is vestigingsleider van het accountants- en belasting-adviseurskantoor van 

de Jong & Laan in Almelo. Hij is m.i.v. 15 september 2016 benoemd als penningmeester. 

 

Secretaris: Hendrik-Jan Graber is oprichter en eigenaar van Gconsultancy dat adviezen verstrekt op het 

gebied van Fondsenwerving. Vanuit deze adviserende rol is hij nauw betrokken bij het project 

SchuldHulpMaatje. In dit project organiseren lokale kerken met hun overheid en maatschappelijke 

organisaties vrijwillige schuldhulpverlening. Hendrik-Jan Graber is bestuurslid sinds 6 oktober 2010. 

 

Bestuurslid: Beert van der Berg is eigenaar van BOAD BV Ermelo; een bedrijf dat zich richt op Bouwadviezen, 

Projectontwikkeling en Bouwbegeleiding. Tijdens een reis naar Rusland heeft hij projecten van Mission 

Possible bezocht in Moskou en Yaroslavl en is zodoende betrokken geraakt. Beert van den Berg is 

bestuurslid sinds 6 oktober 2010. 
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Directie 

Het Bestuur heeft Bert Dokter aangesteld als 

directeur.  

Het Bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de 

hoogte van de directiebeloning en de hoogte 

van andere bezoldigingscomponenten 

vastgesteld. Het beleid wordt periodiek 

geactualiseerd. De laatste evaluatie was in 2021. 

 

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en 

de vaststelling van de beloning volgt Mission 

Possible Nederland de Regeling beloning directeuren van goede doelenorganisaties (zie 

www.goededoelennederland.nl). 

 

De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van 

de situatie bij Bert Dokter vond plaats door het Bestuur van Mission Possible Nederland. Dit leidde tot een 

zogenaamde BSD-score van 292 punten met een maximaal jaarinkomen van EUR 79.348 (1 FTE/12 mnd.) 

 

De voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomen van de directeur bedroeg 

(2021 in EUR) voor Bert Dokter (1 FTE/12 mnd.): 21.940. Deze beloning bleef ruim binnen de geldende 

maxima. 

Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen, de 

pensioencompensatie en de overige beloningen op termijn bleven voor Bert Dokter, met een bedrag van 

EUR 24.101 ruim binnen het in de regeling opgenomen maximumbedrag van EUR 201.000 per jaar. 

 

De belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn 

stonden bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen. 

 

De hoogte en samenstelling van de bezoldiging worden in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de 

staat van baten en lasten. 

 

Personeel en vrijwilligers 

Op dit moment is er één betaalde kracht voor 20 uur in de week werkzaam. Daarnaast is er een flexibele schil 

met zzp’ers en vrijwiliggers die (deels) belangeloos zich inzet voor de missie. In 2021 hebben we hulp gehad 

van 25 vrijwilligers.  
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Terugblik op 2021 
In 2021 ondersteunde Mission Possible in vijf landen de projecten van 13 Mission Possible organisaties. In 

deze organisaties zijn 74 mensen werkzaam. Zij worden door 327 vrijwilligers ondersteund, waarvan 199 

mensen regelmatig zich inzetten.  

 

Ruim 40% van de uitgaven in de projecten wordt gefinancierd door lokale fondsenwerving in de landen waar 

de projecten worden uitgevoerd. Deze ondersteuning bestaat uit geld (18%) en goederen (12%) en 

ondersteuning van andere organisaties (11%). Met name in Rusland zagen we een toename van inkomsten 

door subsidies van lokale-, regionale- en zelfs federale overheden. Onze organisaties daar zijn meer en meer 

in staat om succesvolle projectvoorstellen in te dienen.  

 

 
 

Bovenstaand diagram geeft weer hoeveel geld door de Mission Possible organisaties uit het westen is 

gedoneerd aan de Mission Possible organisaties in de projectlanden. In het westen heeft Mission Possible vijf 

organisaties die fondsenwerven voor de projecten. Behalve in Nederland zijn er vertegenwoordigingen in 

Amerika, Engeland, Finland en Zweden. In bovenstaand diagram zijn die vier landen samengevat in Mission 

Possible Internationaal. 

Daarnaast laat het diagram zien hoeveel geld en goederen door de Mission Possible organisaties in de 

projectlanden lokaal is ingezameld voor uitvoering van de projecten. 
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De speciale projecten Mission Possible Nederland betroffen de fondsen beschikbaar door EO-Metterdaad 

voor noodhulp Armenië.  De speciale projecten Mission Possible Internationaal betrof een gift voor de 

uitbreiding van het Mission Possible centrum in Dobromirka, Bulgarije.  

 

Vanwege de covid-19 beperkingen was het niet mogelijk om projecten in Rusland te bezoeken. Via zoom 

meetings is regelmatig contact onderhouden met de organisaties ter plekke. De organisaties en projecten in 

Albanië, Armenië en Bulgarije zijn wel bezocht. 
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Albanië 

In Albanië konden we 8 gezinnen met samen 18 kinderen 

ondersteunen met voedsel. Dit hebben we gedurende 

drie maanden gedaan. We hebben 81 kinderen en 35 

tieners op regelmatige basis ontvangen op onze 

Bijbelclub in Tirana. 58 kinderen kwamen naar het 

zomerkamp. Dit kamp wordt begeleid door vrijwilligers 

die vroeger zelf ook meededen. 72 vrouwen kwamen naar 

de wekelijkse vrouwenontmoetingen. Tijdens de ramadan maand waren zij beduidend minder aanwezig, 

maar we hebben de meetings wel door laten gaan. We konden het Evangelie delen.  

 

De oprichtster en directrice van Mission Possible Albanië is afgelopen jaar i.v.m. gezondheidsklachten 

gestopt met haar werkzaamheden. Het huidige bestuur, dat sinds oprichting van Mission Possible Albanië in 

1991 was aangesteld, heeft aangegeven hun bestuurstaken neer te leggen. Met de huidige staf zijn afspraken 

gemaakt over voortzetting van het werk. Vanuit deze staf is een nieuwe interim directrice aangesteld. Er zijn 

drie nieuwe bestuursleden gevraagd om het huidige bestuur te vervangen. De officiële registratie is in gang 

gezet. 

 

Twee stafleden hebben de cursus ´Hoe schrijf je een projectvoorstel´ van World Vision Albanië gevolgd. Met 

deze kennis hopen ze meer fondsen bij internationale ontwikkelingsorganisatie’s als World Vision aan te 

kunnen vragen en hun financiering verder te spreiden.  
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Armenië 

Het hoofddeel van onze hulpverlening in Armenië is 

naschoolse opvang. Kinderen kunnen na schooltijd bij ons 

komen voor een maaltijd, huiswerkbegeleiding, sport en 

spel en andere begeleiding. In 2021 hebben we op deze 

manier 60 kinderen dagelijks kunnen helpen.  

 

Een start is gemaakt met de bouw van een nieuw centrum 

voor naschoolse opvang in het stadje Berd, in het noordoosten van Armenië aan de grens met Azerbaijan. 

Volgens plan wordt het centrum in september 2022 in gebruik genomen. 

 

Het noodhulp project, gefinancierd door EO-Metterdaad, is afgerond. Gedurende twee jaar zijn 70 gezinnen 

voorzien van kleding, schoeisel, beddengoed, hygiëne producten en brandhout. Daarnaast zijn i.s.m. de 

organisatie AMAA 16 woningen in Stepanakert en Martuni gerenoveerd die door de oorlog waren 

beschadigd en 200 gezinnen voorzien van voedsel en kleding. 

 

Een ander project, onderdeel van de steun die Mission Possible geeft aan gezinnen die door de oorlog zijn 

getroffen, is Cheese Up. Een ambitieus project om de hele zuivelketen van boerderij tot markt te ontwikkelen 

en te verduurzamen. Daarbij gaat het om verhogen van de kwaliteit en kwantiteit van de melkproductie, het 

aanbieden van gespecialiseerde knowhow op het gebied van melkverwerking aan kleine boeren en het 

zorgen voor een duurzaam zuivelmarktsysteem in de plattelandsgemeenschappen. In dit project wordt 

samengewerkt met de organisaties COAF (Children of Armenia Charitable Fund), AMAA, (Armenian 

Missionary Association) en CARD (Center for Agribusiness & Rural Development). Dit project is gestart in 

september 2021 en heeft een duur van 5 jaar. 
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Bulgarije 

In Bulgarije mochten we 145 kinderen ontvangen op onze 

zomerkampen en conferenties. Samen met 18 vrijwilligers 

hebben we hen laten kennismaken met het Evangelie en 

hun vaardigheden voor hun verdere leven bijgebracht, 

zogenoemde LifeSkills.  

 

We mochten 45 vrouwen ontvangen in ons 

herstelprogramma, ‘De Zoom van Zijn Mantel’. Middels dit programma werken we aan trauma verwerking 

nadat deze vrouwen (zwaar) huiselijk geweld hebben meegemaakt.  

 

Tijdens een pastorconferentie, gericht op met name Roma pastors, konden we 25 pastors ontvangen en 

toerusten.  

 

We konden 506 kraampakketten, babyboxen, uitdelen en 435 dozen met kinderkleding. Dit deden we in 

overleg en samenwerking met de lokale Roma kerken. Daarnaast hebben we 200 voedselpakketten 

uitgedeeld in de dorpen Slatina, Rozino, Pevtsite en Karnare. 

 

De viering van het 30-jarig jubileum van Mission Possible in Bulgarije was een feestelijke gebeurtenis. Deze 

viering viel samen met de opening en in gebruik name van de nieuwe vleugel in het Mission Possible 

centrum in Dobre Mirka. In dit centrum worden seminars, conferenties, trainingen en vakantiekampen 

georganiseerd. De mogelijkheden hiervoor zijn met de nieuwe vleugel enorm uitgebreid. Ook lokale kerken 

maken gebruik van het centrum.  

 

Een van de trainingen die in het centrum is gegeven was de opleiding tot docent alfabetisering. Omdat 

vanwege de covid-19 pandemie veel Roma-kinderen niet naar school mochten zijn 22 vrijwilligers opgeleid 

die lees- en schrijflessen hebben gegeven in 10 Roma-dorpen. 

 

De geplande werkvakanties van de jeugd uit Ermelo konden helaas vanwege de covid-19 beperkingen geen 

doorgang vinden. We zijn betrokken bij de bouw van een kerk in Rosino en in Konyovo en we verwachten 

dat deze kerken het komende jaar in gebruik kunnen worden genomen.  
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Oekraïne 

De covid-19 pandemie had grote invloed op het werk van 

Mission Possible in Oekraïne. Dit jaar was het niet 

toegestaan de dorpen in de Odessa regio te bezoeken 

waar o.a. het dagprogramma voor kinderen werd 

uitgevoerd. De ontmoetingen werden online 

georganiseerd.  

 

210 studenten werden voorzien van een internetpakket om online lessen te volgen op school en examens te 

doen. 150 gezinnen werden in deze periode geholpen met voedselpakket.  

 

Vanaf mei werd het weer toegestaan om de dorpen te bezoeken. Op verzoek van de lokale administratie 

werd het dagprogramma voor kinderen dit jaar voor de eerste keer georganiseerd in het dorp Mirnoye. Aan 

het dagprogramma namen 150 kinderen deel. 

 

We konden 350 gezinnen bereiken met structurele hulp. In deze gezinnen wonen 660 kinderen. Ook hier 

konden we 42 vrouwen in zware omstandigheden bereiken met een programma om hen te ondersteunen. 

Daarnaast hebben we 180 jongeren bereikt die vaktrainingen en snuffelstages konden volgen.  

 



 
 

Mission Possible Nederland  

- 18 - 

 

Rusland 

In Rusland worden negen organisaties ondersteund door 

Mission Possible. Ondanks de covid-19 pandemie hebben 

alle projecten doorgang kunnen vinden. In sommige 

gevallen, zoals in Oefa, werd tijdelijk overgegaan op 

online consultatie van gezinnen. In Jekaterinaburg werden 

extra activiteiten uitgevoerd door mensen te bezoeken 

die vanwege hiv+ en de pandemie aan huis waren 

gekluisterd. Zij werden voorzien van medicijnen en voedsel. Ook in Sint-Petersburg werden gezinnen aan 

huis geholpen met voedselproducten die door winkels ter beschikking waren gesteld. De opvangtehuizen in 

Asbest, Jekaterinaburg, Omsk en Tsjeljabinsk hebben tijdelijk te maken gehad met quarantaine en een 

opnamestop. De dagprogramma’s voor kinderen in Bogotol, Krasnoyarsk en Zlatoust hebben nauwelijks 

hinder ondervonden en konden doorgang vinden.  

 

De samenwerking met overheidsinstanties verloopt goed. Ook het afgelopen jaar was er regelmatig contact 

met Sociale Zaken, Jeugdzorg en Kinderbescherming. Deze instanties geven adressen door van gezinnen in 

nood en vragen Mission Possible om hulp als er opvang moet worden verleend. Met enige regelmaat 

worden de Mission Possible organisaties gecontroleerd door het Ministerie van Justitie en de Belastingdienst. 

Dit jaar werd Mission Possible in Jekaterinaburg aan een dergelijk controle onderworpen die met goed 

gevolg werd afgelegd.  

 

Het opvangtehuis net buiten Moskou is verkocht. Een gedeelte van de opbrengst is gebruikt voor afbetaling 

van achterstallige salarissen en afbetaling van energierekeningen. Een ander gedeelte van de opbrengst is 

aangewend voor aankoop van een ruimte in Jekaterinaburg. Deze ruimte zal worden gebruikt voor 

coördinatie en opslag voor hulp aan gezinnen. Momenteel vindt deze hulpverlening plaats vanuit het 

opvanghuis, waar het hierdoor erg krap wordt.  
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In het project in Tsjeljabinsk is een verandering 

opgetreden. De directeur is vanwege 

gezondheidsredenen met zijn gezin verhuisd naar 

Krasnodar. Hem is toegestaan om de Mission 

Possible organisatie daar te herregistreren. 

Mochten de activiteiten in Krasnodar zich positief 

ontwikkelen dan bestaat financiering vanuit 

Mission Possible tot de mogelijkheden. De 

activiteiten van het Mission Possible project in 

Tsjeljabinsk zijn overgedragen aan de organisatie 

Mat i deti (Moeder en kinderen).  

 

Deze organisatie richt zich net als Mission Possible 

op de opvang van moeders en kinderen die 

vanwege verschillende problemen zoals huiselijk 

geweld en verslaving niet meer thuis kunnen 

wonen. Met ingang van april wordt Mat i dety 

door Mission Possible ondersteund. 

 

Nederland
Afgelopen jaar is er meer ruimte gekomen om verder aan de slag te gaan met de naamsbekendheid van 

Mission Possible en om de achterban te vergroten. Allereerst is er op de website meer aandacht gekomen 

voor de verhalen uit het veld. Het social medialandschap is uitgebreid met Instagram en LinkedIn. Er is 

gekozen en toegewerkt naar meer campagne gericht werven. In september is de ‘Terug naar School’ 

campagne gedraaid. In de wintertijd is er gericht actiegevoerd met de ‘Warme Winter’-actie. Beide acties 

hebben een goed resultaat opgeleverd.  

 

De nieuwsbrief werd per post tot nu toe 2 keer per jaar verstuurd. Afgelopen jaar hebben we dit eenmaal 

gedaan in mei en daarnaast een kaart gestuurd met een geefoproep in december. Ook hebben we 

kerstkaarten verstuurd. Uit de analyse blijkt dat dit door de achterban werd gewaardeerd. Mensen geven 

terug meer binding met de organisatie te ervaren. 

 

De website heeft een andere indeling gekregen waarbij er meer nadruk op de verhalen uit het veld ligt. Het 

karakter van de nieuwsbrief is langzaam wat aan het veranderen. Dit zal de komende tijd verder worden 

doorgevoerd. 

 

Er zijn verschillende relaties persoonlijk bezocht 

 

Stichting Opwekking hield een digitale conferentie, waarbij Mission Possible digitaal vertegenwoordigd was. 

De run van Winschoten ging in afgeslankte vorm door. De traditionele kniepertjes actie kon helaas niet 

doorgaan.  

 

Samen met het bestuur mocht er een kleidag plaatsvinden. Samen hebben we het beleidsplan 2021-2025 

doorgenomen en aangescherpt. Zo kiezen we koers en karakter voor de komende periode.  
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Cijfers en feiten 2021 
Inkomsten en kosten per jaar: 

 

 
 

T/m 2016 is de vergoeding voor salariskosten, ontvangen van Mission Possible Finland, buiten beschouwing 

gelaten bij de inkomsten. Daardoor zijn de salariskosten t/m 2016 ook niet opgenomen in de kosten. Vanaf 

2017 is deze vergoeding vanwege verandering van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor ‘Kleine 

fondsenwervende organisaties’ (RJK C2) uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving wel 

meegenomen bij de inkomsten onder de noemer Baten van verbonden organisaties zonder winststreven. 

Vanaf 2017 zijn hierdoor de salariskosten ook meegenomen in de kosten. De ontvangen vergoeding van 

Mission Possible Finland voor de salariskosten bedroeg in 2011: € 21.780; 2012: € 21.384; 2013: € 21.681; 2014 € 

21.084; 2015: € 21.192; 2016: € 23.313; 2017: € 23.712; 2018: € 24.188; 2019 € 24.960; 2020: € 25.218; 2021: € 

25.701.
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Aantal ontvangers van papieren – en digitale nieuwsbrief en Facebook volgers (peildatum 14-12-2021): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen jaar zijn we actief geworden op Instagram en LinkedIn. Het doel met onze activiteiten op de 

socials is om onder de aandacht van de donateurs te blijven en om interactie met de achterban te hebben. 
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Impact 2021 
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Financiën 2021 
  Begroting 

2021 

Exploitatie  

2021 

Exploitatie 2020 

Baten     

Baten van particulieren  190.000 138.102 170.728 

Baten van bedrijven   35.650 5.000 

Baten van verbonden organisaties 

zonder winststreven 

 25.000 25.701 29.718 

Baten andere organisaties zonder 

winstreven 

 95.000 320.872 265.209 

Som der baten  310.000 520.325 470.655 

     

Lasten     

Besteed aan doelstelling     

Projecten  390.000 418.603 318.513 

Reiskosten  8.000 3.414 1.652 

Loonkosten  10.900 10.738 10.173 

Overige bestedingen    345 130 

Voorlichting  13.500 11.702 12.104 

     

Wervingskosten  43.500 35.773 26.342 

Kosten van beheer en administratie  16.000 14.170 11.504 

     

Som der Lasten  481.900 494.745 380.418 

     

Financiële baten en lasten     

Saldo Financiële baten en lasten  -1.500 -1.918 -1.522 

     

Saldo  -173.400 23.662 88.715 

     

Bestemming Saldo     

Toevoeging/onttrekking aan:     

Continuïteitsreserve   20.000  

Bestemmingsreserve   68.289 2.078 

Bestemmingsfondsen   -64.627  86.638 

   23.662 88.716 

Ratio’s     

Besteding aan doelstelling als 

percentage van totale lasten 

 87,65 89,91 90,05 

Wervingskosten als percentage van 

totale lasten 

 9,03 7,23 6,92 

Kosten beheer – administratie als 

percentage van totale lasten 

 3,32 2,86 3,02 

Kosten fondsenwerving als 

percentage van de totale 

opbrengsten 

 14,03 6,88 5,60 
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Toelichting op financiën Mission Possible 2021 

De baten van particulieren bedragen € 138.102 en zijn daarmee € 51.898 lager dan begroot. Dit komt met 

name doordat in de begroting van € 190.000 de inkomsten van bedrijven en een aantal kleine stichtingen zijn 

meegenomen. Deze inkomsten worden nu onder Baten van bedrijven en Baten van andere organisaties 

zonder winststreven meegenomen. Het totaalbedrag aan donaties via de website is met € 21.434 t.o.v. 2020 € 

2.468 lager. Dit jaar waren er geen Baten uit nalatenschappen. 

 

De Baten van andere organisaties zonder winststreven waren met € 320.872 aanmerkelijk hoger waren dan 

begroot. Met name de donaties ontvangen van EO-Metterdaad zijn hiervoor verantwoordelijk. In totaal werd 

van EO-Metterdaad € 222.025 ontvangen n.a.v. de tv-uitzendingen over het noodhulp project voor de 

vluchtelingen van Artsakh. Van kerken werd dit jaar € 21.462 ontvangen. Dat is t.o.v. van 2020 € 254 meer. 

 

In vergelijking met 2020 zijn de totale baten toegenomen met € 49.670. 

 

Net als vorig jaar zijn volgens de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor ‘Kleine fondsenwervende 

organisaties’ (RJK C2) uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving, onder de noemer Baten van 

verbonden organisaties zonder winststreven, als baten opgenomen de vergoeding ontvangen van Mission 

Possible Finland. Deze bedroeg € 25.701 en is een vergoeding voor de salariskosten. 

 

Het totaalbedrag aan bestedingen aan doelstelling is € 22.402 hoger dan de begroot. Voor het project in 

Bulgarije is vanwege uitstel van beide werkvakanties € 79.897 minder uitgegeven dan begroot. Maar extra, 

niet begrote uitgaven, waren er voor het noodhulpproject in Armenië.   
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Beleid voorzieningen en reserveringen 

Het bestuur heeft besloten de continuïteitsreserve op € 50.000 vast te stellen. Dat is t.o.v. 2020 een verhoging 

van € 20.000 i.v.m. toename van salariskosten voor uitbreiding staf. Deze reserve dient ter dekking van risico’s 

op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan 

voldoen. De richtlijn Reserves Goede Doelen, vastgesteld door VFI, de brancheorganisatie van erkende goede 

doelen, adviseert een continuïteitsreserve van maximaal anderhalf maal de kosten van de werkorganisatie 

aan te houden. Met dit bedrag, gebaseerd op de begroting van 2021, is de stichting in staat om gedurende 

12 maanden de personeelskosten, bankkosten en kosten beheer en administratie te financieren. Onder kosten 

van beheer en administratie vallen afschrijvingskosten, automatiseringskosten, reis- en verblijfkosten en 

overige kosten. 

 

Bestemmingsreserve (door het bestuur bepaald) 

Naast een continuïteitsreserve heeft het bestuur een bestemmingsreserve vastgesteld van € 130.979. Deze 

bestemmingsreserve is bedoeld voor het doen van evt. aanvullende donaties aan diverse projecten. De 

bestemmingsreserve is aanmerkelijk hoger omdat er meer donaties zijn ontvangen van stichtingen (niet 

zijnde EO-Metterdaad) en bedrijven. Het bestuur heeft € 19.400 van deze bestemmingsreserve gealloceerd 

voor het project Buitenschoolse opvang in Berd, Armenië.   

 

Bestemmingsfondsen (door de gever bepaald) 

Het totaalbedrag in de bestemmingsfondsen bedraagt € 70.385. Dit zijn fondsen die zijn ontstaan door dat 

de donateurs een bestemming aan deze giften hebben gegeven. De bestemmingsfondsen Armenië Artsakh, 

Krasnoyarsk, Jekaterinaburg, Sint-Petersburg en Bulgarije zijn ontstaan door ontvangen giften van 

particulieren en instellingen (kerken). Van deze giften is 85% verwerkt in het bestemmingsfonds. Het 

bestemmingsfonds Omsk is ontstaan door ontvangen giften van een instelling (Stichting Lefeber) met 

bestemming Omsk.  
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Vooruitblik 2022 

 

Internationaal 

De reisbeperkingen voor Rusland i.v.m. covid-19 zijn opgeheven en in januari 2022 is een eerste reis gepland. 

Inmiddels zijn we ingehaald door de realiteit van de oorlog in Oekraïne en zijn reizen naar Rusland uitgesteld.  

 

Vergaderingen met de Russischsprekende Mission Possible organisaties zullen online worden georganiseerd. 

 

De uitgestelde werkvakanties van de jeugd uit Ermelo naar Bulgarije staan gepland voor oktober. 

 

De samenwerking met de Mission Possible organisaties in het westen, op het gebied van ontwikkeling van 

fondsenwervende campagnes, die het afgelopen jaar is gestart, zal worden voortgezet.  

 

Nationaal 

In Nederland leggen we de focus op een grotere herkenbaarheid van de organisatie. We willen een strakkere, 

sobere en no-nonsense uitstraling. Daarnaast blijven we bouwen aan de relaties met de achterban.  

 

We hopen een magazine met meer achtergronden van ons werk uit te geven, zodat er meer kennis komt 

over wie we zijn en wat we doen. We zullen ook met donateurs gaan reizen naar projecten en er zullen 

werkvakanties worden gehouden.  

 

Er zal actief geworven worden om het netwerk van de achterban uit te breiden. Er komen gerichte 

campagnes, waarbij goed wordt gekeken naar de doelgroep.  

 

Daarnaast gaan we aan de slag met onze ‘gebruikelijke’ events: Opwekkingsconferentie, Run van Winschoten, 

de Kniepertjesactie en de voorbereiding op de Russia Road trip.  
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Baten  

Baten van particulieren     150.000 

Baten van bedrijven 50.000 

Baten van andere organisaties zonder winststreven 185.000 

Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 26.000 

Som der baten 411.000 

  

Lasten  

Besteding aan de doelstelling  

   Projecten 438.800 

   Reiskosten 8.000 

   Loonkosten 11.000 

  

Voorlichting 17.500 

Wervingskosten 52.600 

Kosten van beheer en administratie 17.100 

Som der lasten 545.000 

  

Financiële Baten en Lasten  

Bankkosten en soortgelijke kosten -2.000 

Saldo Financiële Baten en Lasten -136.000 

 

Toelichting: 

De Baten van andere organisaties zonder winststreven betreffen inkomsten die worden verkregen uit acties 

van EO-Metterdaad, Stichtingen en donaties van kerken. 

 

De Baten van verbonden organisaties zonder winststreven betreffen inkomsten die worden verkregen van 

Mission Possible Finland ter vergoeding van de salariskosten. 

 

De besteding aan de doelstelling (projecten) is in vergelijking met de baten hoog wat resulteert in een hoog 

negatief saldo. Deze besteding komt voor ongeveer 50% ten laste van bestemmingsfondsen die in 

voorgaande jaren zijn opgebouwd en voor 50% ten laste van de bestemmingsreserve. 


